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  هاي پژوهشی آیین نامه تشویق پژوهشگران جهت انجام فعالیت
  

رتبـه  اعتالي علمی کشـور و نیـز   توسط پژوهشگران نقش مهمی در در حوزه تولید و کاربرد دانش هاي پژوهشی  فعالیتبا توجه به اینکه    
هـاي مختلـف    سـان حـوزه هـاي معاونـت    دارد، جهت تشویق اعضاي هیأت علمی، پزشکان و سـایر کارشنا  گاهبندي عملکرد پژوهشی دانش

(در صورت بهره مندي از  باشد دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایرانکه آدرس اول آنان در مستندات فعالیت پژوهشی  گاهدانش
ذیل تهیـه و تنظـیم    این آیین نامه به شرحخدمات سایر مراکز وابسته به دانشگاه بایستی افیلیشن صحیح آنها قبل از نام دانشگاه ذکر شود) 

  گردیده است: 
  

  نحوه حمایت از مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی -1 ماده
حمایت از مقاالت چاپ شده در مجالت بر اساس دو فاکتور نوع مقاله و وضعیت ایندکس مقاله صورت می گیرد و با توجه بـه آخـرین معیـار    

بـه ازاي هـر امتیـاز معـادل      و فنـاوري وزارت متبـوع، میـزان حمایـت از مقـاالت      هاي ارزشـیابی ابـالغ شـده از سـوي معاونـت تحقیقـات      
 مطابق جدول ذیل می باشد. ریال12500000

  نوع و نمایه  مقاالت بر اساس وزارت متبوع به امتیاز دهی .1جدول
 Original or Review  نوع ایندکس

article  
Editorial/Research 

letter  
Case Report  Letter to Editor  

ISI 2  5/1  1  5/0  
Pbumed 5/1  1  75/0  4/0  
Scopus  1  75/0  5/0  25/0  

 
  از مقاالت چاپ شده دانشگاه علوم پزشکی گناباد نحوه حمایت. 2جدول

                             
           ایندکس                      

  ***نوع مقاله
  

ISI  PubMed, 
Medline 

Scopus* 
 

Chemical 
Abstract, 
Embase, 

Biological 
abstract,ISC  

Review article**  30000000  22500000  16250000  7500000  
Original article       25000000  18750000  13750000  6000000  
Editorial research 18750000  12500000  10312500  4000000  
Research letter/ case report     

  
12500000  9375000  6875000  3000000  

Letter to editor, Short 
communication/ Brief 
communication/ Rapid 
communication/…        

  

6250000  5000000  3437500  1500000  
  

  شده است.درصد اضافه 10*به مبلغ پایه تشویقی 
  اضافه شده است.درصد 20**به مبلغ پایه تشویقی 

  شود.درصد به مبلغ پایه تشویقی اضافه می  10مبلغ  )ISI, PUBMED,SCOPUSبا نمایه هاي ( )Free*** به مقاالت چاپ شده در مجالت رایگان(
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  ذیل باشد: که در آنها نام و آدرس کامل دانشگاه علوم پزشکی گناباد به صورت گرفتد خواهصورت مقاالتی حمایت در مورد  :1تبصره   
   )مقاالت فارسی( "دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایرانگروه/مرکز تحقیقات...، دانشکده..." 

 Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran (I.R.Iran) )مقاالت التین(  
  ) باشد.Affiliationابستگی سازمانی نویسنده (در و

  صرفا به مقاالت چاپ شده تشویقی تعلق می گیرد و پذیرش مقاله قابل قبول نمی باشد. :2تبصره 
ثبت در سامانه مدیریت اطالعـات تحقیقـاتی   ها در زمان تشویقی به مقاالتی تعلق می گیرد که بیش از یک سال از تاریخ چاپ آن :3تبصره 

 نگذشته باشد و مالك تاریخ انتشار مقاله، تاریخ مندرج در نسخه نهایی مقاله چاپ شده می باشد. اهدانشگ

در صورتیکه تعارض منافع وجـود داشـته   . گردد میپرداخت  شوراي پژوهشی سهم نویسندگان بر اساس جدول تعیین درصد مصوب :4تبصره 
  ص خواهد شد.باشد سهم هر یک از نویسندگان توسط نویسنده مسوول مشخ

مسـوول دانشـجو باشـد، مبلـغ     لوم پزشکی گناباد باشـند و نویسـنده   عاول و مسوول مقاله هر دو از دانشگاه در صورتیکه نویسنده  :5تبصره 
  گردد.پرداخت می  تشویقی غیر این صورت مطابق با آیین نامه دربه نویسنده اول پرداخت خواهد شد،  تشویقی
 یسندگان مقاالت با توجه به جایگاه آن ها به شرح ذیل می باشد:میزان حمایت از نو :6تبصره 

قـرار  درصـد)  100حمایـت کامـل (   افیلیشن دانشگاه علوم پزشکی گناباد را ذکر کرده باشند مـورد  چنانچه نویسنده اول یا مسوول  -
 د گرفت.نخواه

نویسـنده   تشـویقی  ، بهدرصد مبلغ پایه 5ه باشند چنانچه ترجیحا نویسنده مسوول افیلیشن دانشگاه علوم پزشکی گناباد را ذکر کرد -
 شد.اضافه خواهد  مسوول

که افیلیشـن علـوم پزشـکی     سایر نویسندگانمسوول افیلیشن دانشگاه علوم پزشکی گناباد را نداشته باشد  یاچنانچه نویسنده اول  -
  درصدي به نسبت مساوي قرار خواهند گرفت. 70گناباد را ذکر کرده باشند مورد حمایت 

مسوول با افیلیشن دانشگاه علوم پزشکی گناباد داشته باشد تشویقی مقالـه بـه نسـبت    اول یا در مواردي که مقاله اي دو نویسنده   -
 تقسیم خواهد شد.  نویسنده مساوي بین هر دو

، تنهـا بـه   کـرده باشـند   پزشکی گناباد را ذکر در مقاالتی با دو نویسنده اول یا مسوول که تنها یکی از آنها افیلیشن دانشگاه علوم -
 مسوول از آن یاد شده است تشویقی پرداخت خواهد شد.اول یا  نویسنده اي که در نمایه نامه مربوطه به عنوان نویسنده

بـه مقـاالت   و  JCR) بر اساس شاخص Q1% مجالت برتر  (25که در  ISIبه مقاالت چاپ شده دانشگاه در پایگاه استنادي   :7تبصره 
درصـد مبلـغ    15 قرار می گیرنـد  SJR) بر اساس شاخص Q1% مجالت برتر  (25که در  Scopusه در پایگاه استنادي چاپ شده دانشگا

  در صورتیکه مقاله مشمول هر دو مورد شود تشویقی به نمایه باالتر تعلق می گیرد.اضافه می گردد.  مقاله پایه به تشویقی
ـ    مبلـغ   درصـد 20مشترك با یک یا چند کشور ،  )ISI, PUBMED,SCOPUS( چاپ شده به مقاالت :8تبصره  ه پایـه، بـا توجـه ب

  اضافه می گردد. مقاله تشویقیایندکس مجله به 
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در مقاله باید به صورت ذیل  ییدانشجو کمیته تحقیقات دانشجویی آدرس و جزو نویسندگان مقاله باشد قیددر صورتی که دانشج :9تبصره 

 :الزامی است

  دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران (مقاالت فارسی) کمیته تحقیقات دانشجویی،
Student Research Committee, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran (I.R.Iran) (مقاالت التین)   

دانشجو یا تشویقی  به مبلغ پایه درصد10به مقاالت دانشجویان که افیلیشن مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی را ذکر کنند  - 
 گردد.می اضافه  به نسبت مساوي )2دانشجویان (بر اساس جدول 

مراکز تحقیقاتی  آن مصوب افیلیشن عضو یکی از مراکز تحقیقاتی دانشگاه باشند و نویسندگان نویسنده/مقاالتی که یکی ازبه : 10تبصره 

در (مقاالت نمایه شـده   می گردداضافه  )2نویسندگان (بر اساس جدول ده /به تشویقی نویسن ،پایه لغ مب درصد10باشند دانشگاه را ذکر نموده
  .)ISI, PUBMED,SCOPUSپایگاه هاي 

در مواردي که نویسنده یا نویسندگان بیش از یک افیلیشن را در مقاله ذکر کرده باشند، تنها نخستین افیلیشن نویسنده مـالك   :11تبصره 

دي که افیلیشن اول مربوط به دانشگاه ها و موسسات علمی پژوهشی خارج از کشور، دانشگاه ها یـا  پرداخت تشویقی خواهد بود مگر در موار
دانشکده هاي داخل کشور که مورد ارزیابی معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت قرار نمی گیرند، که در این صورت افیلیشن دوم قابل 

 محاسبه خواهد بود. 
  

  تشویقی تعلق خواهد گرفت.ها به دو زبان در مجالت مختلف چاپ شده باشد فقط به یکی از آن در صورتیکه مقاله :12تبصره 

 (سمات) به آدرستحقیقاتی شرط الزم تکمیل فرم دریافت تشویقی از سامانه مدیریت اطالعات  :13تبصره  

http://research.gmu.ac.ir .می باشد  

  انجام نمی شود.(به تشخیص واحد علم سنجی) پرداخت تشویقی به مجالت نامعتبر  :14تبصره 

، به تشویقی آن ها مبلغ پایه درصد 5میزان  دانشگاه علوم پزشکی گناباد به مقاالت چاپ شده توسط اعضاي غیر هیات علمی :15بصره ت 

  افزوده خواهد شد. به نسبت مساوي 

تخلـف  موارد تشویقی به  ،توسط کمیته اخالق دانشگاه احراز گردد آنها به مقاله استناد یامقاله  تخلفات علمی هکپژوهشگرانی   :16تبصره 

  پرداخت نخواهد گردید.
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  نحوه پرداخت کمک هزینه چاپ -2ماده
بودن  Open Accessهزینه چاپ به مجالت بین المللی یا هزینه  پرداخت مستلزمکمک هزینه چاپ به مقاالتی که حداکثر :1تبصره 

  .قابل پرداخت می باشد  )3 جدول (بر اساسهستند با ارایه مستندات مقاله 
  . حداکثرکمک هزینه چاپ مقاالت3جدول

  ISI(Q1) ISI(Q2)  ISI(Q3)  ISI(Q4)  نمایه
 

PUBMED  
/MEDLINE  

SCOPUS 

  6000000  8000000  10000000  11000000  12000000  15000000  )ریالکمک هزینه(
  

  .قابل پرداخت می باشد) 4(بر اساس جدولحداکثر کمک هزینه ترجمه مقاالت  :2 تبصره
  . کمک هزینه ترجمه مقاالت4جدول

  ISI PUBMED  نمایه
/MEDLINE  

SCOPUS ISC 

  4000000  6000000  7000000  8000000  )ریالکمک هزینه(
  

گناباد را ذکر آن افیلیشن دانشگاه علوم پزشکی ول یا مسوول که نویسنده ا به مقاالتی )2و 1(تبصره  کمک هزینه چاپ و ترجمه :3تبصره 
در صورتیکه نویسنده مسوول متعلق به دانشگاه علوم ، ، پرداخت ترجیحا به نویسنده مسوول مقاله خواهد بودگیرد کرده باشند تعلق می

  پزشکی گناباد نباشد کمک هزینه به نویسنده اول پرداخت خواهد شد.
  در همایشارایه مقاله  -3ماده

 و  ،Scopusدر پایگاه  Conference Paperبه ازاي هر مقاله در کنگره ها و همایش ها با افیلیشن دانشگاه که به صورت 
Proceeding   و Abstract Meeting  در پایگاهISI  مقاله نمایه شوند معادلLetter to Editor  .تشویقی پرداخت خواهد شد

  مقاله ارایه شده در موارد مذکور یا مقاله چاپ شده در نشریه مستقل از همایش) پرداخت خواهد گردید. ضمنا تشویقی فقط یک بار (یا به
  کسب رتبه هاي برتر در جشنواره رازي و خوارزمی -4ماده

  شامل معرفی محققین، نشریات و مقاالت برتر در جشنواره هاي یاد شده می باشد که حمایت آن به شرح ذیل است:
  ریال 000/000/20ه اول الف) کسب رتب

  ریال 000/000/15ب) کسب رتبه دوم 
  ریال 000/000/10ج) کسب رتبه سوم 

  
در جلسه  30/04/97و در تاریخ تصویب  17/04/97 در جلسه شوراي پژوهشی مورخ  تبصره 19و  ماده 4 ،مقدمه 1این آیین نامه شامل 

  قابل اجرا خواهد بود. 30/04/97 و از تاریخ است رسیدهشوراي دانشگاه به تایید نهایی 
  معاونت تحقیقات و فناوري

                                                                            
                                                                                                                      


